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บทความวิจัย

ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพ
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บ ท คั ด ย่ อ
งานทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธกี าร
เคลือบร่วมกับธาตุอาหารพืช เพื่อศึกษาความงอก ความเร็วในการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทดลอง ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
จังหวัดสุรินทร์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design: CRD)
จ้านวน 4 ซ้้า โดยมีหน่วยทดลองจ้านวน 8 หน่วยทดลอง ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ทไี่ ม่ได้เคลือบ (ควบคุม)
และเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบร่วมกับธาตุอาหารพืชในอัตรา 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 และ 1.50 มล.
ท้าการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่าการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารในอัตรา 0.50 มล. มี
ร้อยละความงอกในสภาพห้องปฏิบัติการสูงถึงร้อยละ 100 และมีความเร็วในการงอกอยู่ระหว่าง 19.80
ถึง 19.92 ต้น/วัน สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบ ด้านการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่อายุ 14 วันหลังเพาะ
พบว่าการเคลือบเมล็ดพันธุ์รว่ มกับธาตุอาหารพืชที่อัตรา 0.50 มล. มีแนวโน้มมีความยาวรากและความ
ยาวต้นมากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ แต่เมื่อเพิ่มธาตุอาหารในปริมาณที่สูงขึ้นในอัตรา 1.50 มล. กลับท้าให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกและความเร็วในการงอกต่้ากว่าเมล็ดที่ไม่ได้เคลือบ

บทน้า
ข้าวขาวดอกมะลิ (Thai jasmine rice) (มีชื่อทางการค้าว่า
" Khao Dawk Mali ") เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่ นก าเนิ ดในไทย มี
ลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ปลูกในประเทศไทยได้คุณ ภาพดี
ที่สุด และเป็นพันธุ์ข้าวที่ทาให้ทั่วโลกรู้จักข้าวไทย ข้าวขาวดอก
มะลิ 105 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ไม่ว่าจะเริ่มปลูก ช่วงไหนของ
ฤดูกาล ข้าวก็จะออกดอกในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่กลางวันสั้น
กว่ากลางคืน จึงเป็นที่มาของคาว่า “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ซึ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมปลูกข้าวแบบ
หว่านข้าวแล้งเพื่อรอฝนตั้งแต่เดือนเมษายน ทาให้เมื่อฝนตกลงมา
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ข้าวไม่สามารถเจริญเติบโตแข่งขันกั บวัชพืชได้ เนื่องจากวัชพืช
สามารถงอกและเจริญเติบโตเร็วกว่าข้าวสามารถแย่งธาตุอาหาร
และแย่งแสงแดดได้มากกว่า จากปัญหาดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อ
ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ 25-75 (Kechasinpitak, 2016) การ
เพิ่มประสิทธิภาพให้เมล็ดพันธุ์ข้าวให้สามารถเจริญเติบโตแข่งขั น
กับวัชพืชได้ วิธีการหนึ่งนั้นได้แก่การนาเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้
พัฒนาวิธีมาจากเทคโนโลยีการเคลือบยา โดยการใช้พอลิเมอร์ที่มี
ความเหนี ย ว และสามารถผสมสารออกฤทธิ์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น
ธาตุ อ าหาร การเคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ์ เ ป็ น การน าสารออกฤทธิ์ ใ ห้
เกาะติดไปกับเมล็ดพันธุ์ สารสามารถปลดปล่อยออกมาใช้ในการ
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เจริญเติบโตของต้นกล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Bruggink, 2005)
หลังการเคลือบต้องลดความชื้นให้ใกล้เคียงกับเมล็ดพันธุ์ก่อนการ
เคลือบเพื่อไม่ให้เมล็ดเกาะติดกันและสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ไว้ได้นานขึ้น (Siri, 2015) ซึ่งปัจ จุบันอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ใน
หลายประเทศได้มีการนาเทคโนโลยีการยกระดับคุณ ภาพเมล็ด
พันธุ์เข้ามาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ดีขึ้น (Mandal et
al., 2015) ได้เมล็ดพันธุ์ดีตรงตามมาตรฐานหรือมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับแก่เกษตรกรผู้ใช้ (Piyawongwan, 2012)
จากผลงานวิจัยที่ผ่านมานั้นพบว่าการเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วย
ธาตุ อ าหารพื ช สามารถกระตุ้ น การงอก น้ าหนั ก แห้ ง และเพิ่ ม
ผลผลิตของเมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว (Masuthi et al., 2009) หญ้า
(Sochorec and Knot, 2012) ข้าวฟ่าง (Rebafka et al., 1993)
และมะเขื อ เทศ (Klarod et al., 2017) ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์ที่จะนาเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มาเคลือบ
ร่วมกับธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตของข้าวให้
สามารถแข่งขันกับวัชพืชในแปลงนาได้

วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึก ษาประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ด
พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณ ภาพของเมล็ ดพั น ธุ์ ทาการ
ทดลองที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร คณะเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทาการ
ทดลองระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคม ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2562
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized
design: CRD) แบ่งเป็น 8 หน่วยทดลอง หน่วยทดลองละ 4 ซ้า
ประกอบไปด้วย เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบ (ควบคุม) เมล็ดพันธุ์ที่
เคลือบร่วมกับธาตุอาหารพืช ในอัตรา 0 0.25 0.50 0.75 1.00
1.25 และ 1.50 มล.
1. การเคลือบเมล็ด
คั ด เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วขาวดอกมะลิ 105 ที่ ส มบู ร ณ์ ไ ม่ มี ก าร
ทาลายของโรคแมลงแบ่งเป็น 8 หน่วยทดลอง หน่วยทดลองละ
4 ซ้า ซ้าละ 100 เมล็ด จากนั้นเตรียมพอลิเมอร์ทางการค้า ใส่ใน
แก้วในปริมาณ 100 มล. เท่ากันทุกแก้วจานวน 7 แก้ว และเติม
ธาตุอาหารพืช ที่ประกอบไปด้วย แมกนีเซียม (Mg) ร้อยละ 0.05
เหล็ก (Fe) ร้อยละ 0.03 แมงกานีส (Mn) ร้อยละ 0.033 ทองแดง
ร้อยละ (Cu) 0.05 และ สังกะสี (Zn) ร้อยละ 0.01 ลงไปผสมใน
พอลิเมอร์ที่เตรียมไว้ในอัตราเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ 0 0.25 0.50
0.75 1.00 1.25 และ 1.50 มล. จากนั้นผสมให้เข้า เป็ น เนื้ อ
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เดีย วกั นนาสารเคลือบที่เตรีย มขึ้นมาเคลือบลงบนผิวของเมล็ ด
พันธุ์ข้าวในอัตรา 250 มล.ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กก. จากนั้นนาเมล็ด
พันธุ์มาลดความชื้นด้วยการผึ่งให้แห้งให้มีความชื้นใกล้เคียงกับ
ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ก่อนการเคลือบ (ร้อย 7.00)
2. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
นาเมล็ดไปตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หลังการเคลือบ
ทุ ก หน่ ว ยทดลองหน่ ว ยทดลองละ 100 เมล็ ด จ านวน 4 ซ้ า
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเบื้ อ งต้ น ของเมล็ ด พั น ธุ์ ห ลั ง จากการเคลือบ
ได้แก่ ความงอก ความเร็วในการงอกและการเจริญเติบโตของต้น
กล้าที่เพาะในห้องปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง ดังนี้
1) ความงอกของเมล็ดที่เพาะในห้องปฏิบัติการ สุ่มนับเมล็ด
พันธุ์ข้าวจานวน 100 เมล็ด/ซ้า มาเพาะด้วยวิธี between paper
(BP) โดยวางเมล็ดระหว่างชั้นของกระดาษเพาะที่แช่น้าให้มีความ
ชุ่มชื้นมาวางซ้อนกัน 2 แผ่นแล้วเรียงเมล็ดจานวน 100 เมล็ดลง
บนกระดาษและปิดทับด้วยกระดาษที่มีความชื้นอีกหนึ่งแผ่น พับ
กระดาษจากขอบกระดาษส่วนล่างขึ้นไปประมาณ 1 นิ้ว แล้วม้วน
กระดาษจากขอบซ้ายไปขวา จากนั้นนาไปใส่กล่องพลาสติกปิดฝา
กล่ อ งเพื่ อ รั ก ษาความชื้ น และวางกล่ อ งเฉี ย ง 45 องศา ที่
อุณหภูมิห้อง ประเมินผลของความงอก หลังเพาะเมื่ออายุ 5 วัน
นั บ ทุ ก วั น จนถึ ง 14 วั น โดยการตรวจนั บ ต้ น กล้ า ที่ ง อกปกติ
(normal seedling) ประเมินผลความงอกตามหลักสากล (ISTA,
2013)
2) ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เพาะในสภาพเรือนทดลอง สุ่ม
เมล็ดข้าว จานวน 100 เมล็ด/ซ้า จานวน 4 ซ้า เพาะลงในถาด
เพาะที่ มี พี ท มอส (peat moss) และน าไปไว้ ใ นสภาพโรงเรื อ น
ประเมินความงอกหลังจากการเพาะเมื่อ อายุ 5 วัน นับทุก วั น
จนถึง 14 วัน โดยการตรวจนับจานวนเฉพาะต้นกล้าที่งอกปกติ
ประเมินผลความงอกตามหลักสากล (ISTA, 2013) หลังการเพาะ
มีการให้น้าเมื่อวัสดุเพาะแห้ง
3) ความเร็ ว ในการงอกของเมล็ ด พั น ธุ์ ทั้ ง ในสภาพ
ห้องปฏิบัติก ารและสภาพเรือนทดลอง คานวณดัชนีในการงอก
ของเมล็ดพันธุ์จ ากร้อยละความงอกของเมล็ดพันธุ์ โดยสามารถ
คานวณจากสูตร (ISTA, 2013)
Σ จานวนต้นกล้าปกติ 5 วันหลังเพาะ..
+..
จานวนต้นกล้าปกติ 14 วันหลังเพาะ
ความเร็วในการงอก =
จานวนวันที่ตรวจนับครั้งแรก(5วัน)..
[+..จานวนวันที่ตรวจนับครั้งสุดท้าย(14วัน)]
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4) การวั ด ความยาวราก สุ่ ม ต้ น กล้ า ที่ เ พาะในสภาพ
ห้องปฏิบัติการและในสภาพเรือนทดลองที่มีอายุ 14 วันหลังเพาะ
จานวน 4 ซ้า ๆ ละ 10 ต้น โดยวัดจาก โคนรากจนถึงปลายราก
5) การวั ด ความยาวยอด สุ่ ม ต้ น กล้ า ที่ เ พาะในสภาพ
ห้องปฏิบัติการและในสภาพเรือนทดลองที่มีอายุ 14 วัน หลังเพาะ
จานวน 4 ซ้า ๆ ละ 10 ต้น วัดจากโคนต้นจนถึงปลายใบ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ของการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโต ของต้นกล้าข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 โดยวิ เ คราะห์ ต ามแผนการทดลองแบบสุ่ ม
สมบูรณ์ completely randomized design (CRD) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองด้วยวิธี Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS)
version Statistics 26

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. ผลของคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเคลือบร่วมกับธาตุอาหารพืช
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วขาวดอกมะลิ 105
ที่ เ คลื อ บร่ ว มกั บ ธาตุ อ าหารพื ช ในอั ต ราที่ แ ตกต่ า งกั น ในสภาพ
ห้องปฏิบัติการและในสภาพเรือนทดลอง พบว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ที่เคลือบร่วมกับธาตุพืชในอัตรา 0.50 0.75 1 และ
1.25 มล. มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงถึงร้อยละ 100.00 และ 99.00
ตามลาดับ และมีความเร็วในการงอกอยู่ระหว่าง 19.80 - 19.92
ต้น/วัน ซึ่งมีความงอกและความเร็วในการงอกสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่
ไม่ได้เคลือบ (Table 1) ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Singh
(2007) ที่พบว่าเมื่อเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคลือบทางการค้า
ร่ ว มกั บ Teprosyn-ZnP หรื อ TeprosynZn ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ
ของ Zn เป็นผลทาให้ก ารเจริญ เติ บโต และการให้ผลผลิ ต ของ
ทานตะวั น ข้ า วโพด ข้ า วสาลี ถั่ ว เหลื อ ง และถั่ ว ลิ ส งเพิ่ ม ขึ้ น
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น กั บ ร า ย ง า น ข อ ง Siri and
Keawmaungklang (2014) ที่เคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูก ผสม
ร่วมกับธาตุอ าหารพืช 3 ชนิด Fertimax CB, (NH4)2HPO4 และ
ไบโฟลาน อั ต ราร้ อ ยละ 3 0.1 และ 3 ตามล าดั บ พบว่ า การ
เคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมด้วยธาตุอาหารสูตร Fertimax
CB และ (NH4)2HPO4 อัตรา 3 และ ร้อยละ 0.1 มีความงอกและ
ความเร็วในการงอกมากกว่าเมล็ดที่ไม่ได้เคลือบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานทดลองของ Chaimongkol et al. (2011) ที่ ไ ด้ ร ายงานว่ า
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ย งสัตว์ ที่เคลือบด้วยยูเรีย อัตรา 0.4 กรัม
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ของไนโตรเจนร่วมกับ PEG 4000 มีผลทาให้เปอร์เซ็นต์ความงอก
และความเร็วในการงอกเพิ่มขึ้น Thongjan et al. (2018) พอก
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมร่วมกับ ธาตุอาหารพืชชนิดต่าง ๆ คือ
NH4 NO3 NaH2 PO4 .2H2 O KNO3 ZnSO4 MgSO4 .7H2 O และ
CaCl2.2H2O ในอัตราที่แ ตกต่ างกั น พบว่า การพอกเมล็ ด พั น ธุ์
ร่วมกับ ZnSO4 และ CaCl2.2H2O ทาให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกสูง
กว่าทุกกรรมวิธีเมื่อทดสอบทั้งในสภาพห้องปฏิบัติการและเรือน
ทดลอง แต่เมื่อเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกั บธาตุอาหารพืช ในอัตรา
1.50 มล. กลับทาให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ลดลง มีความงอกและ
ความเร็วในการงอก ร้อยละ 96.00 และ 19.22 ต้น/วัน ตามลาดับ
ต่ากว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบที่มีความงอกและความเร็วในการ
งอกเท่ากับ 98% และ 19.57 ต้น/วัน ตามลาดับ เป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกั น กั บ รายงานของ Trachoo et al. (2016) ที่ พ อกเมล็ ด
ร่วมกับธาตุอาหารพืช 2 ชนิด คือ แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4)
และโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) โดย ธาตุอาหารพืชแต่ละชนิดใช้
อัตราความเข้มข้น 4 ระดับ คือ 0.5 1 2 และ 3 กรัม/เมล็ดพันธุ์
ยาสูบ 3 กรัม พบว่าการพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ร่วมกับ KCl อัตรา
1 กรัม ทาให้เมล็ดมีความงอกและความเร็ว ในการงอกสู ง ที่ สุ ด
ร้อยละ 96.00 และ 12.84 ต้น/วัน ตามลาดับ เมื่อตรวจสอบใน
สภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และร้ อ ยละ 86 และ 9.97 ต้ น /วั น
ตามลาดับ แต่เมล็ดพันธุ์ที่พอกร่วมกับธาตุอาหาร KCl อัตรา 3
กรัม มีผลทาให้ความงอกและความเร็วในการงอกลดลงจากเมล็ด
พันธุ์ที่ไม่ได้พอก
2. การเจริญเติบของต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 หลังการเคลือบ
ร่วมกับธาตุอาหารพืช
การตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ
105 โดยเปรียบเทียบกับต้นกล้าที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบ
จากการตรวจสอบพบว่า การเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ
105 ร่วมกับธาตุอาหารพืช ในอัตรา 0.50 0.75 1 และ 1.25 มล.
มีผลทาให้ต้นกล้ามีความยาวรากและความยาวต้นมากกว่าต้นกล้า
ที่งอกจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบ (Table 2) เนื่องจากการเพิ่ม
ธาตุอาหารพืชเข้าไปในการเคลือบธาตุอาหารจะละลายอยู่ในรัศมี
ของเมล็ดที่เคลือบ และซึมไปพร้อมกับความชื้นเข้าสู่เมล็ด ดังนั้น
เมล็ดพันธุ์จึงสามารถดูดใช้ธาตุอาหารที่มีความจาเป็นต่อการงอกที่
ติดไปกับเมล็ดเคลือบได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งธาตุแมกนีเซียม
(Mg) เป็ น องค์ ป ระกอบของคลอโรฟิ ล ล์ ใ นใบ จึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและธาตุเหล็ก
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Table 1 Seed germination and speed of germination of Khao Dawk Mali 105 after coating with plant nutrients.

Treatment
Control
Polymer with 0 ml of nutrients
Polymer with 0.25 ml of nutrients
Polymer with 0.50 ml of nutrients
Polymer with 0.75 ml of nutrients
Polymer with 1 ml of nutrients
Polymer with 1.25 ml of nutrients
Polymer with 1.50 ml of nutrients
F-test
CV (%)

Germination (%)
Laboratory Greenhouse
98ab
96
98ab
96
98ab
97
100a
95
99a
97
99a
98
99a
97
96b
95
*
ns
1.1
2.7

Speed of germination
Laboratory Greenhouse
19.57abc (plants/day)
17.85b
19.53bc
15.87c
19.50bc
18.58ab
19.92a
18.51ab
19.68ab
18.84a
19.80ab
18.72ab
19.80ab
18.17ab
19.22c
18.85b
*
**
8.8
5.4

Note: ns, * and ** = non significantly different, significantly different at P < 0.05 and 0.01, respectively
a-c Mean values in the same column with the same letter do not differ significantly (P < 0.05) according to DMRT

ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรตีนมีบทบาทในการสังเคราะห์อาหาร
และกระบวนการปรุงอาหารให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ (Osotspa,
2011) ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองของ Klarod et al. (2017) ที่
เคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ์ ม ะเขื อ เทศลู ก ผสมร่ ว มกั บ ธาตุ อ าหารพื ช
( NH4 ) 2 SO4 KH2 PO4 CaCl2 MgSO4 FeSO4 ZnSO4 แ ล ะ
(NH4)6Mo7O24 ที่ร่วมกันเป็นสูตรธาตุอาหารพืชแนะนา โดยแบ่ง
ออกเป็ น 6 อั ต รา คื อ 1- 6 เท่ า พบว่ า การเคลื อ บเมล็ ด พั น ธุ์
ร่วมกั บธาตุอาหารในทุก อัตราไม่ทาให้ความงอกของเมล็ดพันธุ์
แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มทาให้ต้นกล้ามะเขือเทศมีความยาวราก
และความยาวของลาต้นเพิ่มขึ้น และสามารถเก็บรักษาในสภาพที่
ไม่ควบคุมสภาพแวดล้อมได้นานมากกว่า 4 เดือน โดยคุณ ภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ไม่เปลี่ย นแปลง ต่อมา Thongjan et al. (2018)
พอกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมร่วมกับธาตุอาหารพืชชนิดต่าง ๆ
คือ NH4NO3 NaH2PO4.2H2O KNO3 ZnSO4 MgSO4.7H2O และ
CaCl2.2H2O เพื่อศึกษาคุณภาพด้านการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่
อายุ 14 วัน หลังเพาะในสภาพห้องปฏิบัติการ พบว่าความยาวต้น
กล้าเพิ่มขึ้น 15% เมื่อพอกร่วมกั บ CaCl2.2H2O นอกจากนี้ยั ง
พบว่า ความยาวรากของต้นกล้าที่พอกด้วย MgSO4.7H2O เพิ่มขึ้น
ถึง 22.2% สาหรับการเพาะทดสอบในสภาพเรือนทดลองพบว่า
การเจริญเติบโตของต้นกล้าที่พอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารพืชทุก
กรรมวิธีมีความยาวต้นกล้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.00 Soulange and
Levantard (2008) ยั ง ได้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม อี ก ว่ า จากการตรวจสอบ

ความงอกของเมล็ ดพั น ธุ์ มะเขื อเทศที่ผ่ า นการพอกร่ วมกั บ ธาตุ
อาหารจะให้ต้ น กล้ า ที่ มีใ บสีเ ขีย วและมี ข นาดใหญ่ ม ากกว่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับต้นกล้าที่งอกจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้พอก นอกจากนี้
ยังมีก ารศึก ษาในเมล็ดพันธุ์พืชที่มีข นาดใหญ่ขึ้น โดย Srimathi
et al. (2002) พบว่ า เมล็ ด พั น ธุ์ ถั่ ว เหลื อ งที่ ผ่ า นการพอกด้ ว ย
ZnSO4 อัตรา 25 มก.ต่อกก.เมล็ดพันธุ์ทาให้ต้นกล้ามีความยาว
ราก และความสูงต้นมากกว่าต้นกล้าที่เกิ ดจากเมล็ดพันธุ์ที่ ไม่ไ ด้
พอก ดังนั้นการเคลือบเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารเป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมธาตุอาหารสาหรับการตั้งตัว
และการเจริญเติบโตของต้นกล้า ธาตุอาหารสามารถกระตุ้นการ
งอก ตลอดจนช่วยให้รากของพืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารได้เร็วขึ้น
เนื่องจากธาตุอาหารเคลือบติดไปกับเมล็ดเมื่อละลายก็อยู่ในรัศมี
การดูดธาตุอาหารของราก ทาให้พืชมีการตั้งตัวได้เร็ว สังเคราะห์
แสงได้เร็วกว่าต้นกล้าที่ไม่ได้เคลือบเมล็ดพันธุ์

สรุป
การเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ร่วมกับธาตุ
อาหารพื ชที่ มี แมกนี เ ซี ย ม (Mg) ร้ อ ยละ 0.05 เหล็ ก (Fe)
ร้อยละ 0.03 แมงกานีส (Mn) ร้อยละ 0.033 ทองแดง (Cu)
ร้อยละ 0.05 และ สังกะสีร้อยละ (Zn) 0.01 เป็นองค์ประกอบ
ในอัตรา 0.50 มล. มีอัตราการงอกในสภาพห้องปฏิบัติการสูง
.
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Table 2 Root length and shoot length of seedling of Khao Dawk Mali 105 at 14 days after coating with plant nutrients.

Treatment
Control
Polymer with 0 ml of nutrients
Polymer with 0.25 ml of nutrients
Polymer with 0.50 ml of nutrients
Polymer with 0.75 ml of nutrients
Polymer with 1 ml of nutrients
Polymer with 1.25 ml of nutrients
Polymer with 1.50 ml of nutrients
F-test
CV (%)

Root length (cm.)
Laboratory
Greenhouse
9.6bc
5.5d
10.8b
9.7ab
10.7b
7.5c
14.35a
11a
7.9cd
7.6c
10.2b
8.0bc
10.2b
9.8ab
7.5d
9.2abc
**
11.1

**
23

Shoot length (cm.)
Laboratory
Greenhouse
11 b
4.4b
11b
4.9ab
12.2a
4.9ab
10.8bc
4.6ab
10cd
4.8ab
10cd
4.6ab
11.3b
5.2a
9.6d
5.1ab
**
6.6

**
4.1

Note: ** = significantly different at P < 0.01.
a-d Mean values in the same column with the same letter do not differ significantly (P < 0.05) according to DMR

ถึงร้อยละ 100 ส่วนในสภาพเรือนทดลองมีความงอกร้อยละ
95 และมีความเร็วในการงอกในสภาพห้องปฏิบัติการและ
สภาพเรื อ นทดลองที่ 19.92 และ 18.51 ต้ น ต่ อ วั น ท าให้
ความงอกและความเร็วในการงอกในสภาพห้องปฏิบัติการ
เพิ่มสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบ แต่ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ แ ละมี แ นวโน้ ม ท าให้ ต้ น กล้ า มี ค วามยาวรากและ
ความยาวของลาต้นเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาหรับสถานที่ดาเนินงานวิจัย
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ABSTRACT
The objective of this experiment was to enhance Khao Dawk Mali 105 seeds
quality by seed coating with plant nutrients. The data of seed germination,
speed of germination and seedling growths were evaluated in this experiment.
The experiment was conducted at the Faculty of Agriculture and Agricultural
Industry, Surindra Rajabhat University. This experimental design was a
Completely Randomized Design: CRD with 4 replications. There were eight
treatments including non – coated seed (control), and seed coated with
polymer and plant nutrients at a rate of 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25 and 1.50
ml. The coated seeds were tested for seed quality. The results indicated that
the seeds coated with 0.50 ml of plant nutrients had higher germination which
was 100% under laboratory conditions and seed vigor was between 19.80 and
19.92 plants/day higher than the control. For the growth of seedings at the age
of 14 days after sowing seed coated with polymer and plant nutrients at the
rate of 0.50 ml tended to give root length and shoot length longer than other
treatments. But, when the nutrients were increased to 1.50 ml, the seed
germination and the seed vigor were lower than the control.
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